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بازتاب دیدگاه های فلسفی در اندیشههای موالنا
(تطبیقی بر اندیشه های فلسفی عالمه محمدتقی جعفری(ره))
لیال عبداله زاده رامهرمزی ،1پروین گلی زاده ،2منوچهرجوکار

3

1دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران شمال،دانشکده مدیریت و علوم انسانی ،تهران ،ایران
 2دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده زبان و ادبیات فارسی ،اهواز ،ایران
 3دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده زبان و ادبیات فارسی  ،اهواز ،ایران
چکیده
در این رساله به دنبال اثبات این موضوع نیستیم که موالنا در آثار خود نظام یا نظامهای فلسفی منسجمی را ارائه کرده است.
به عبارت دیگر هرگز این ادعا وجود ندارد که مثالً نظریات و آراءاندیشمندانی چون فروید ،هایدگر و هگل  ...که در غالب
نظامهای فلسفی پیچیده ای مطرح شده اند در اشعار و سروده های موالنا به تمام و کمال و با همان پیچیدگی به چشم می
خورند ،اما این اعتقاد وجود دارد که در طی اعصار مختلف ،با توجه به آنکه انسان و موضوعات مربوط به آن از موضوعات
مشترك ادبیات و فلسفه است ،همواره ارتباطی تنگاتنگ میان این دو حوزه وجود داشته است از این روی پذیرفتنی است که
گاه صاحب نظری در قالب ادبی و دیگری به صورت ارائه نظامی فلسفی ،نظریاتی را مطرح کنند که کمابیش با یکدیگر هم
راستا باشند .بنابراین ،این مسأله که موالنا در آثار شگرف خود تنها در حکم یک شاعر ظاهر شده که اثر خود را با آرایه های
ادبی و سایر فنون شاعرانه آراسته است ،تعبیری ساده از این اندیشمند بزرگ محسوب می شود .اما از آنجا که موالنا ،انسان و
هستی را از محورهای اصلی تفکر خود قرار داده است ،با وجود رنگ و بوی اندیشه عرفانی اش ،بی شک توانسته است به
ژرفای وجود و روان انسان دسترسی پیدا کند و از این رهگذر فلسفه ی وجودی او را بررسی کند و فیلسوفانه برخی از جنبه
های وجودی او را نشان دهد .به همین جهت چندان دور به نظر نمیرسد که باور کنیم قرنها بعد از او اندیشمندان و متفکرانی
همچون دیالکتیکالهای جدید از جمله هگل در غالب نظامهای فلسفی پیچیده و البته منظم آرای او را بیان کرده باشند.
یادآوری این نکته هم ضروری است که از فلسفه به عنوان یک ابزار فلسفی در جهت بیان اندیشه های عرفانی خود استفاده
کرده است و هیچگاه به دنبال تبیین نظام فلسفی خاصی نبوده است .همچنین ما در این پژوهش به طور مشخص مالحظات
فلسفی را در خصوص انسان و هستی بررسی کرده ایم .در این مطالعه از نظریات عالمه محمد تقی جعفری بهره گرفته شده
است.

-1تعریف مسأله ،فرضیهها
یکی از برجسته ترین چهرههای عرفان بوده و دارای دیدگاههای علمی و فلسفی نو و متعالی است و ضرورت پرداختن به
تحلیل و بررسیاندیشههای وی ،سبب انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه گردید .بررسی اینکه ،سازگاریاندیشههای به
عنوان عارفی بلند مرتبه ،با فلسفه چه میزان صحت دارد خود موضوع بسیار مهمی است .طرح این سوال منطقی به نظر می
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رسد ،که آیا  ،که در بسیاری از مواقع مخالفت خود را با فلسفه بیان کرده ،در سیراندیشه خود از فلسفه و اندیشههای فلسفی
بهره مند بوده یا خیر؟ در این تحقیق ،به دنبال این مسئله هستیم که ،حتی در مواقعی که به نقد و انکار فلسفه میپردازد نیز
فلسفهاندیشی کرده است و مثالً با طرح مسألهی عشق آن را واجد دو جنبهی متضاد لطف و قهر دانسته و ماهیت حرکت آن را
دگرگون شونده می داند که همواره موجودات عالم را از کیفیتی به کیفیت دیگر تبدیل میکند و از این راه مسألهی «هستی» را
که موضوعیفلسفیاست و تبیین مینماید و ثابت میکند که کلمهی «کن» یک مرتبه برای همیشه و در یک موقع معین نبوده
بلکه مانند نقاط پی در پی ،مسیر تاریخ عالم را ترسیم مینماید .این کار  ،دقیقاً کاری فیلسوفانه است .به عالوه ،هرگاه که به
انتقاد از فلسفه می پردازد نیز از آن به عنوان یک ابزار استفاده میکند و تا جایی که امکان دارد در شناخت انسان و خداوند از
عقل جزوی مدد می جوید که همان فلسفه است ،و در جایی که شناخت فلسفی راه به جایی نمی برد از عرفان یاری میطلبد
که به نوعی نشانهی تعامل قوه تفکر و تعقل همراه با ذوق و اشراق است .همچنین میتوان آراء واندیشههای وی در قرن هفتم
هجری ( 13میالدی) را در برخی از آراء فلسفی جدید از جمله دیالکتیکالها ،جستجو کرد.
از سوی دیگر با توجه به تئوری فکری عالمه محمدتقی جعفری به بررسی تظبیقی اندیشه های فلسفی موالنا پرداخته می شود.
که به شرح ذیل است:
محمد تقی جعفری در مقایسه جهان بینی با فلوطین دو مسأله را مطرح میکند« :مسأله یکم  :این که رابطه خدا با سایر
موجودات رابطه کل و اجزا نیست؛ زیرا که خدا باالتر از کل است .خدا در همه چیز حی و حاضر است .احدیت بی آن که به
آمدن نیاز باشد ،در همه جا حضور دارد ...و منظور از کلّ و اجزا به معنای اصطالحی نیست؛ زیرا خود بهتر میداند که کل ّ
به معنای اصطالحی آن یک مفهوم انتزاعی از اجزای تشکیل یافته در یک مجموع است و همواره تقدم با وجود اجزاست ،نه
کلّ ؛ بلکه مقصود او از کلّ ،استقالل در وجود بوده و منظورش از اجزا ،تبعیت در هستی است.
مسأله دوم  :فلوطین میگوید :مطلوب حقیقی روح ،کسب نور و دیدار جمال حق است که منور به نور خویشتن است و نور
اوست که سبب دیدار میشود؛ زیرا که روح از او نور میگیرد و او را میبیند ،چنان که نور خورشید است که ما را قادر به
دیدن خورشید میسازد .میگوید  :آفتاب آمد دلیل آفتاب  /گر دلیلت باید از وی رو متاب » (جعفری ،بی تا .) 89 – 87 :
با توجه به آنچه نگاشته شد در عین حال که تأثیرات غیر مستقیم فلسفه نو افالطونی بر مولوی رد نمیشود امّا به دالیل:
-1

تأثیرات متقابل حکمت و فلسفه کهن شرقی و فلسفه نو افالطونی؛

 -2خاص اسالمیعرفان مولوی ؛
 -3تفاوتهایی که در پارهای از نگرشهای عرفانی او با فلوطین وجود دارد ،عنوان «همانندیهای فلسفه نوافالطونی و
عرفان مولوی» را برای بررسی شایسته تر دانسته و این همانندیها را عمدتاً در موضوعها و محورهایی که در پی می
آیند ،یافته و بررسی و تحلیل کرده ایم.
-2پیشینه تحقیق
در جستجوها و بررسیهای صورت گرفته در ایران ،موضوعاندیشههای فلسفی به طور جدی ،کلی و منجسم پی گیری نشده
است .اما در این تحقیق ،سعی بر آن است از منابع داخلی و خارجی که به نوعی به بررسی مباحث و پژوهی پرداختهاند در
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کنار بررسی تطبیقیاندیشه و مقایسه با دیگر اندیشمندان و فیلسوفان استفاده شود .از کتابهای داخلی میتوان به طور
اختصار ،موارد ذیل را اشاره نمود:
مثنوی و معنوی جالل الدین محمد بلخی رومی به تصحیح نیکلسون ،تهران /1366 ،تفسیر و نقد تحلیل مثنوی ،جالل الدین
محمد بلخی تألیف محمد تقی جعفری تبریزی ،تهران ]بی تا[ /1348 ،مولوی چه میگوید ،جالل الدین همایی ،تهران ،هما،
 /1356فیه ما فیه تقریرات ،جالل الدین محمد مولوی رومی به تصحیح استاد فروزانفر ،تهران ،شرکت سهامی ناشرین کتب
ایران /1361 ،زرین کوب ،عبدالحسین ،پله پله تا مالقات خدا ،دربارهی زندگی واندیشهی سلوك جالل الدین رومی ،تهران،
علمی /1370 ،اسرار الغیوب شرح مثنوی معنوی تألیف خواجه ایوب تصحیح و تحشیه محمد جواد شریعت ،تهران ،اساطیر،
 ،1377جلد 1و /2مجتبی بشر دوست ،سودای حقیقت :سیری در هستی شناسی  ،تهران ،روزگار ،رحیمیان /1380 ،علی اکبر
محمد زاده ،جهان بینی مولوی ،تهران] ،بی نا -بی جا[  /دو رساله در فلسفهی اسالمی :تجدد امثال و حرکت جوهری ،جبر و
اختیار از دیدگاه مولوی ،تألیف جالل الدین همایی ،تهران ،پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی /1356 ،بحر در کوزه،
عبدالحسین زرین کوب ،تهران ،علمی /1366 ،بررسیهایی دربارهی مولوی ،مجموعهای از چند مسئله دربارهی جالل مولوی،
مقاالت فرهنگی و هماهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر /1354 ،مولوی دیروز امروز شرق و غرب ،لوئیس فرانکلین ،ترجمهی
فرهاد فرهمند فر ،تهران ،ثالث /1383 ،جالل الدین ،زندگانی  -فلسفه ،آثار و گزیدهای از آنها ،گولپینارلی عبدالباقی ،ترجمه
و توضیحات توفیق سبحانی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1363 ،
-3اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق ایجاد پیوند فلسفی میاناندیشههای عرفانی -فلسفی بااندیشهی فیلسوفان غرب از جمله دیالکتیکالهای
جدید میباشد تا جایی که بتواند اندیشه را از نظر فاصله زمانی با دیگراندیشمندان ،مترقی تر معرفی نماید.
اهداف فرعی تحقیق عبارت است از :
 -1بررسی دیدگاه عرفان فلسفی
 -2بررسی دیدگاه در زمینه شناخت خداوند ،هستی و انسان
 -3بررسی دیدگاه در زمینه عقل کلی و عقل جزوی
 -4بررسی فلسفه پویشی در اندیشه
 -4سواالت تحقیق
 -1آ یا  ،که در بسیاری از مواقع مخالفت خود را با فلسفه بیان کرده ،در سیراندیشه اش از فلسفه واندیشههای فلسفی بهره
جسته است؟
-2آیا میتوان در قالب ارائه مدل فلسفی ،اندیشههای فلسفی  -عرفانی را طبقه بندی نمود؟
 -5روش تحقیق
روش تحقیق در این پایاننامه مبتنی بر شیوهی کتابخانهای و از راه مطالعهی متون و مقاالت داخلی و خارجی مربوط به این
موضوع بوده است .در مرحلهی نخست به مطالعهی دقیق آثار پرداخته شده و در مرحلهی بعد از برخی آثار فلسفهی جدید
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که ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع مورد بحث داشتهاند ،استفاده شده است .همچنین در تمامی موارد بررسی شده،
دیدگاه ما انتقادی ،تطبیقی و مبتنی بر تحلیل و بررسی بوده است.
-

جعفری ،محمد تقی :)1351( ،تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ،انتشارات حیدری ،چاپ اول.

-

جعفری ،محمّد تقی ،مولوی و جهانبینیها ،انتشارات بعثت ،چاپ سوم ،تهران ،بی نا.

-

جاللالدّین محمّد بلخی ،مشهور به مولوی :)1330( ،فیه ما فیه – از گفتار جاللالدّین محمّد مشهور به مولوی ،با
تصحیحات و حواشی بدیعالزّمان فروزانفر ،انتشارات چاپخانه مجلس ،تهران.

-

چیتیک ،ویلیام :)1385( ،ترجمه شهابالدین عباسی ،راه عرفانی عشق :تعالیم معنوی مولوی ،نشر پیکان ،تهران.

 -6منابع و مراجع
 -1ابراهیمی دینانی ،غالمحسین :)1379(،ماجرای فکر فلسفی ،ج  ،3انتشارات طرح نو ،چاپ اول ،تهران.
 -2باباساالر ،اصغر« :)1381(،آیینه حضور تجلی گاه خداوند از دیدگاه موالنا (با تکیه بر مثنوی معنوی)» ،مجله دانشکده
ادبیات ،دانشگاه تهران ،صص.567-551
 -3بلخی رومی ،موالنا جالاللدّین محمّد بن محمّد بن الحسین ،مثنوی معنوی ،تصحیح رینولد ،نیکلسون :)1363( ،به
اهتمام نصراهلل پور جوادی ،مؤسسه انتشارات امیرکبیر ،چاپ اول ،تهران.
 -4جعفری ،محمد تقی :)1351( ،تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ،انتشارات حیدری ،چاپ اول.
 -5جعفری ،محمّد تقی ،مولوی و جهان بینی ها ،انتشارات بعثت ،چاپ سوم ،تهران ،بی نا .
 -6چیتیک ،ویلیام :)1385( ،ترجمه شهابالدین عباسی ،راه عرفانی عشق :تعالیم معنوی مولوی ،نشر پیکان ،تهران.

اطالعات تکمیلی اثر ارسالی
عنوان اثر :بازتاب دیدگاه های فلسفی در اندیشههای موالنا(تطبیقی بر اندیشه های فلسفی عالمه محمدتقی جعفری(ره))
نویسندگان و مولفین :لیال عبداله زاده رامهرمزی ،استاد محترم راهنما :پروین گلی زاده ،استاد محترم مشاور :منوچهرجوکار
محل انجام :پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید چمران اهواز
محور موضوعی اثر :فلسفه و ادبیات(بین رشته ای)
محور کلی ارائه اثر  :پایان نامه ی کارشناسی ارشد
سال دفاع و یا ارائه و یا چاپ اثر 1390 :سال دفاع  2 /مقاله مستخرج
توضیحات بیشتر در مورد اثر ارسالی:
با توجه به انکه موالنا(ره) اینچنین می سرایند :که پای استداللیان چوبین است و در نگاه اول ،چنین به ذهن متبادر می شود که
ایشان ،عارف -فیلسوف است ،اما با استدالل کافی در این تحقیق اثبات شده است که فلسفه در اشعار و تفکر ایشان موج می زند و
در واقع وی ،فیلسوف – عارف است.
ابزار استدالل سست و شکننده است و یقین عارفان چون کوه استوار.
پای
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خیره

سر

(مثنوی.)2128 - 2129 /1/
و فلسفه دیالکتیک به وفور در اشعار ایشان پدیدار است:
در نیمه قرن  18و ابتدای قرن  19آلمانها همچنان فئودالیست بودند .وابستگی دهاقین به زمین و مناسبات صنعتی و تجاری که
حافظ منافع منارشی پروس بود ،احاطه داشت و طبقات بورژوا ،فئودالها بودند که توان مبارزه با آنها را نداشتند .انقالب بورژوازی
فرانسه طبقه حاکم را سختترسانیده و فالسفه از انقالب بورژوازی فرانسه ،فرقه دموکرات و شکلگیری حکومت جمهوری بیمناک
بودند .هگل با نگرشی دیالکتیک که آخرین نتایج علمی و عقالنی پیوسته انسان را طبقهبندی کرده بود ،حرکت و توسعه و تکامل را
پیش کشید و ماتریالیستهای متافیزیک قرن  18فرانسه که همه چیز را راکد ومجزا از هم میدانستند در هم شکست .موالنا هم در
شرایطی مشابه با نگرش دیالکتیک عرفانی -فلسفی اش،اندیشههای قشرییون دگماتیست که مانند متافیزیکها ،معتقد بودند همه
موجودات در آن واحد با پدیداری کلمه «کن» یک مرتبه ایجاد میشود ،و عالم را از تاریخ توسعه و تکامل جدا میدانستند ،در هم
کوبید .وی موجودات را در تکامل با هم ،متحرک ومتغیر دانسته ،و هر یک از موجودات را در پیوند با توسعه و تکامل موجود قبلی
و باعث پیدایش موجود بعدی شمرده و کلمه «کن» را نیز دائمی و متحرک در لحظات متوالی میداند .گفتهی هراکلیت را که معتقد
است« :همه چیز حرکت میکند ،همه چیز تغییر میکند»؛ به میان آورده و روی جریان انواع مراحل تکاملی انسان تشریح مینماید.
(اس.ای.فراست)45 :1387،؛ چنانچه راجع به بیان اطوار خلقت میآورد:
آمده اول باقلیم جماد

وز جمادی در نباتی اوفتاد

سالهااندر نباتی عمر کرد

وز جمادی یاد ناورد از نبرد

وز نباتی چون بحیوان اوفتاد

نامدش حال نباتی هیچ یاد

جز همان میلیکه دارد سوی آن

خاص در وقت بهار و ضیمران

همچو میل کودکان با مادران

سر میل خود نداند در لبان

بازار حیوان سوی انسانیش

میکشد آن خالقیکه دانیش

همچنین اقلیم تا اقلیم رفت

تا شد اکنون عاقل و دانا زفت

عقلهای اولیش یاد نیست

هم از این عقلش تحول کردنیست
(مثنوی)421-428/ 3/

در این ابیات موالنا نشان داده است که وضع تکوین یک دفعه ،برای همیشه صورت نگرفته بلکه در اول مرحله؛ تکوین جمادات
صورت پذیرفته و پس از گذر زمان بنا بر نبرد تضاد و حرکت از مرحله جمادی به مرحله نباتی قدم نهاده و در اثر توسعه و تکامل
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جمادی تکوین نباتی به عمل آمده و باز همین که از مرحله نباتی به حیوانی رفته ،نشان میدهد که این توسعه و تکامل در یک آن و
یک لحظه صورت نگرفته ،بلکه در اثر سالیان متمادی و به طور تدریجی به وقوع پیوسته است؛ لذا در آخرین مرحله توسعه و تحول
تصویر جدیدی از عقل را با توجه به اوضاع اجتماعی ارائه مینماید .ناگفته نماند که موالنا با وجود اینکه به علوم امروزه دسترسی
نداشته و از اکتشافات عصر حاضر بی اطالع بوده ،بنابر مفهوم مکاتب یونانی و تفسیر آیات قرآنی که انسان را از گل خلق کرده و
باز در روز حشر استخوانهای پوسیده جان گرفته ،حرکت میکند ،تفکراتش دگرگون گردیده و جمادات را متحرک به ذات معرفی
میکند و حرکت درونی اجسام را تائید مینماید چنان چه میآورد :
«عالم افسرده است نام او جماد

جامد افسرده بود نام او ستاد

باش تا خورشید حشر آید عیان

تا به بینی جنبش جسم جهان

پاره خاک ترا چون زنده ساخت

خاکها را جملگی باید شناخت

مرده زین سویند وز آنسو زندهاند

خامش اینجا و آنطرف گویندهاند
(مثنوی)218-221/3/

به طور کلی موالنا توسعه و تکامل موجودات را به طور خشک در کمیت حوادث مطالعه نکرده بلکه حیطه مطالعات او از تغییرات
کمی به تغییرات کیفی رسیده است .وی خطوط اصلی و قوانین دیالکتیکی خود را طوری طبقهبندی کرده که همه چیز را مربوط به
همه چیز نشان میدهد ،به عبارت دیگر عالم وجود را عقل کلی تشکیل میدهد که تمام اعضاء آن با هم ارتباط عضوی دارند ،چنان
چه میآورد :
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کل عالم صورت عقل کل است

کاوست بابای هر آن کاهل دلست

چون کسی با عقل کل کفران فزود

صورت کل پیش او هم سگ نمود

صلح کن با این پدر عاقی بهل

تا که فرش زر نماید آب و گل

پس قیامت نقد جان تو بود

پیش تو چرخ و زمین مبدل شود

من که صلح دائماً با این پدر

این جهان چون جنتستم در نظر

هر زمان نو صورتی و نو جمال

تا ز نو دیدن فرو ریزد مالل

من همیبینم جهان را بر نعیم

آبها از چشمهها جوشان مقیم

بانک آبش میرسد در گوش من

مست میگردد ضمیر و هوش من
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شاخها رقصان شده چون ماهیان

برگها کف زن مثال مطربان

برق آئینه است المه از نمد

گر نماید آئینه تا چون بود

از هزاران ،من نمیگویم یکی

زانکه آکندست هر گوش از شکی

Archive of SID

(مثنوی)411-421/4/
در اینجا موالنا قصد داشته ،تأثیر هر موجودی را با وضع حرکتی که میکند در انسان ثابت نماید و در عین حال اشاره میکند که این
نکته ایست از هزاران نکته ناگفتنی ،زیرا اذهان از حیث نقوش ایدئولوژی قبلی ممکن است موضوعات را طور دیگر بفهمند .وی به
طور کلی اعتقاد دارد جهان یک کلی ایست مانند پدر برای پسر که به هم مربوطند و پسر هم به نوبه خود از هر حیث در پدر مؤثر
بوده و همه چیزش به همه چیز او مربوط می شود .اگر ما عالم را چنین به نظر آوریم ،کلیه احواالت آن برای ما دگرگون شده و
آنچه را که تا کنو ن ساکن فرض نمودیم ،متحرک خواهیم یافت و تغییرات آن را مشاهده خواهیم نمود .سپس موالنا احساس کرده
که حوادث طبیعت ،تمایالت و حیات موجودات بدون شناسائی حرکت غیرممکن است و نظریه ارسطو فیلسوف یونانی را در نظر
آورده ،میگوید:
«همانطور که ما از طبیعت ابتدا حرکت و تغییرات را میفهمیم و موضوع اطالعات ما از طبیعت ناشی میشود همانطور هم
موضوع اینکه حرکت چیست را نباید از نظرانداخت زیرا نتیجه نفهمیدن حرکت باعث نفهمیدن کیفیت طبیعت است»( .فیه
مافیه )198 :1381،گرچه دیالکتیکالهای یونان قدیم این نکته را فهمیده بودند ،ولی بزرگترین نقطه عطف توجه خود را به عبور
حرکت متوجه ساخته و به آن چیزی که حرکت نامیده میشود؛ هیچ توجهی نداشتند .لکن موالنا به این نکته توجه داشته و حرکت
را تأثیر داخلی موجودات دانسته و آن را به عشق تعبیر و عشق را موجد حرکت میداند و حتی ماهیت آن بر میشمرد .چنانچه می
آورد:
آتش است این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

آتش عشق است کاندر نی فتاد

جوشش عشق است کاندر میفتاد
(مثنوی)5-6 /1/

و باز هم:
«جسم خاک از عشق بر افالک شد

زنده معشوق است و عاشق مردهای

عشق جان طور آمد عاشقا

طور مست و خر موسی صعقا»
(مثنوی)17-18/1/

و باز میآورد:
«جمله معشوق است و عاشق پردهای
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زنده معشوق است و عاشق مردهای
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مو کشانش میکشد تا کوی دوست»
(مثنوی)34-35 /1 /

در جای دیگر ،تصویری دیگر آورده ،اذعان میدارد :
جنس خود را همچو کاه و کهربا است»

«ذره ذره کاندرین ارض و سما است

(مثنوی)67 /1 /
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